
 
 
 
 
 
 
 
 
Tràmit de la Xarxa de Governs Locals 
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Què permet? 
 
Cada municipi pot presentar fins a un màxim de dues sol·licituds (s’hi inclouen les sol·licituds 
presentades per les entitats municipals descentralitzades del municipi corresponen). En funció 
del resultat de l'aplicació dels criteris de valoració establerts podran rebre aquests recursos. 
 
Qui el pot demanar? 
 
Els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la província de Barcelona. 
 
Les sol·licituds han d’estar signades per les persones que ocupin el càrrec d’alcalde o 
alcaldessa, o de secretari o secretària. Altres usuaris poden disposar de les funcions de 
signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari 
signatari. 
 
Quan es pot realitzar? 
 
El termini de presentació de sol·licituds és de tres mesos des de la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de l’anunci del Programa. 
 
Quina és la quantia mínima i màxima de la sol·licitud? 
 

 En cas d’edificis i edificacions: 
o Import mínim de sol·licitud: 10.000 euros. 
o Import màxim de la sol·licitud: 200.000 euros. 

 En cas de jaciments arqueològics: 
o Import mínim de sol·licitud: 10.000 euros. 
o Import màxim de la sol·licitud: 45.000 euros. 

 
 

Quina documentació cal aportar? 
 
Cal presentar el formulari I1-002-20 
 
De quin termini disposa l’ens sol·licitant per esmenar els defectes que se li requereixin? 
 
L’ens destinatari disposa de set dies naturals des de l’endemà de rebre el requeriment per 
esmenar els defectes assenyalats. Transcorregut aquest termini sense haver efectuat 
l’esmena, se l’ha de tenir per desistit tàcitament de la sol·licitud. 
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Quan es dona resposta? 
 
El termini màxim de concessió i/o denegació és de quatre mesos, a comptar des de l’endemà 
de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud. 
 
Quin seguiment es pot efectuar? 
 
Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de les sol·licituds. Els estats són: 

 Lliurada: Des del moment en què és tramesa per l'ens destinatari i fins a la seva revisió 
per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar o no l'existència de 
defectes esmenables. 

 Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment 
d'esmena a l'ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l'existència de 
defectes esmenables. 

 En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se 
detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l'ajut o desestimació de la 
sol·licitud. 

 
Quina és la normativa aplicable? 
 
Règim regulador del Programa sectorial de rehabilitació i millora d’edificis i jaciments 
arqueològics locals amb valors patrimonials. 

 

Quin és el calendari de gestió de la convocatòria? 
 
Vegeu el calendari de gestió en aquest enllaç. 
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